KRONIKA VESTEC u Prahy 2016
Obec
V sobotu 28. 5. 2016 se už od rána na louce za rybníkem začala, tak jako
v minulých letech (2014 a 2015), shromažďovat technika složek IZS (Den složek
IZS). Nově byly do této akce zařazeny zážitkové vyhlídkové lety. Zájemci si mohli
vychutnat nevšední podívanou z ptačí perspektivy na krajinu, kterou kolem sebe
běžně vídáme. V jejich hledáčku to byla především naše obec.
Ta měla při katastrální výměře 4,2 km2 k 1. 1. 2016 přihlášených 2 409 (podle
Českého statistického úřadu 2 422) obyvatel.
Vedení obce: Starosta Tibor Švec, místostarosta: Jana Stupková.
Rada obce: Tibor Švec, Jana Stupková, MUDr. Eleni Ziková, Bc. Radka Vávrová,
od 27. 1. 2016 - ing. Roman Fritschka.
Statistika za rok 2016: narození: 25, úmrtí: 5. Počet sňatků a rozvodů již nelze
zjistit. Počet přistěhovaných: 185, odstěhovaných: 85. Cizinci již nejsou vedeni
v evidenci obce. Tu má na starosti cizinecká polici ČR. I bez čísel je zřetelné, že
v obci mají z řad cizinců převahu občané asijských národností, hlavně Vietnamci.
Počet popisných čísel: poslední vydané číslo: 672, ale u čísel 600 – 667 ještě
někteří občané neměli kolaudaci.
Naši obec najdeme stále v okresu Praha - západ a správního obvodu obce s
rozšířenou působností Černošice. Leží v nadmořské výšce 327 m n. m. a na mapě
je vymezena zeměpisnými souřadnicemi 49°58´50´´s.š., a 14°30´18´´v.d. Pouze
její poštovní směrovací číslo se od 1. 4. přepsalo na 252 50.
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Ale vrátíme se, tak jak se očekává, na začátek roku. Nebylo to jen směrovací číslo,
které zaznamenalo změnu. První den roku se sice nijak nelišil od roků předešlých.
Ale následující, ty už nás probraly z povánočního rozjímání. První pracovní den
nového roku, pondělí, 4. 1., se přihlásil sněhovými srážkami. Sníh jen řídce
poletoval, souvislá pokrývka se nevytvořila, mráz kolem -4° C. Obec ale nežila jen
povětrnostními změnami. To, co se v ní událo, nám prozradí následující stránky.
Obecní finance
Jedním z důležitých ukazatelů je rozpočet obce.
V roce 2015 byl rozpočet rekordní, což bylo způsobeno několika faktory. Na
straně příjmů to byla dotace na Intenzifikaci čistírny odpadních vod ve výši cca 50
milionů Kč, na straně výdajů především investice do čistírny ve výši cca 67,5
milionů Kč, chodníku v Průmyslové v hodnotě cca 5,5 milionů Kč, infrastruktury
v lokalitě V Úhoru/V Březí za cca 12 milionů Kč, stavba sportovní haly v hodnotě
2 miliony Kč a také zateplení a rekonstrukce budovy obecního úřadu za cca 3
miliony.
Majetek obce je jedním z důležitých ukazatelů a ideální stav je, když se hodnota
majetku zvyšuje. Svědčí to o tom, že obecní peníze nejsou „projídány“, ale
investovány.
Jistě velmi diskutovaným tématem je zadluženost obce.
Obec má úvěr na přístavbu mateřské školy, jeho výše činila k 30. 4. 2016
celkem 10.221.216 Kč. Dále obec eviduje pozastávky ve výši 2.359.838 Kč vůči
společnosti AVERS (stavba MŠ) splatnou v roce 2017 a ve výši 588.741,90 Kč
vůči společnosti Warex (přístavba MŠ) splatnou v roce 2018. Pozastávky jsou
běžnou formou zajištění případných reklamací. Celková zadluženost obce tak
činí 13.169.795,90 Kč.
Takže závěrem shrnutí: slovy starosty Tibora Švece je obec je v dobré finanční
situaci, její majetek se v posledních letech zvyšuje a zadluženost se pohybuje na
minimální úrovni. Máme rozpočet už schválený a budou asi tři miliony korun
přebytku. (vyňato z VL/květen 2016).
kronika 2016

Stránka 2

V roce 2016 nebyly žádné velké investiční akce plánovány, takže rozpočet obce
pro rok 2016 byl ve výši běžného rozpočtu obce.
Rozpočet obce Vestec pro rok 2016
PŘÍJMY CELKEM 49 006 500,00 Kč
VÝDAJE CELKEM 45 942,00 Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM – 20 593 000,00 Kč
Zůstatek na běžných účtech z roku 2015 1 000 000,00 Kč
Splátky úvěru Komerční banka, a.s. – 20 000 000,00 Kč
Splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. -1 593 000,00 Kč
Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016
PŘÍJMY 84 225 546,78 Kč (navýšení oproti rozpočtu vzniklo zejména prodejem
pozemků)
VÝDAJE 50 819 978,64 Kč
Zůstatek na běžných účtech 23 985 263,35 Kč
Zůstatek na úvěrových účtech - 9 159 264,00 Kč
Co všechno se odehrálo v obci během roku?
Již v prosinci 2015 byla uvedena do zkušebního provozu nově intenzifikovaná
čistírna odpadních vod. Investorem byla obec Vestec a celkové náklady dosáhly
k datu uvedení do provozu 68.210.453.77 Kč včetně DPH. Na čistírnu obec
sehnala dotaci 72 % od Evropské unie a Státního fondu životního prostředí.
Významným úspěchem pro obec byl i prodej pozemku pod stanicí trafostanicí
ČEZU,
který byl původně najat za 100.000 Kč ročně. Vzhledem k tomu, že prodejní cena
činila
14 milionů Kč, byla by nájmem splácena dalších 140 let (bez započtení inflace) a
pozemek stejně není možné využít k jiným účelům.
Od 1. 4. odstartovala svůj provoz nová pošta ve Vestci. A tak ve vyvolávacím
systému v přízemí OÚ přibylo nové tlačítko a přepážka číslo 3 v podatelně byla
vyhrazena právě
pro poštovní služby. Pošta byla otevřena v pracovních
dnech od 8.00 do 18.00. Velmi posloužila místním a ulevila Jesenici. První
samostatná pošta Partner se ve Vestci brzy osvědčila. Aby ne. Nemuseli jsme už
čekat dlouhé fronty v Jesenici na poště. Stalo se mnohokrát, že příjemce
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doporučeného dopisu byl doma, ale oznámení o doporučené zásilce našel ve
schránce. A to dokázalo pěkně naštvat, když musel dotyčný nakonec jet do
Jesenice na poštu a vystát si tam dlouhou frontu. Poštu ve Vestci hlavně ocenili
příjemci balíčků, senioři, ale i mladé rodiny s dětmi.
Poplatky za odpad a za psa: zůstaly ve stejné výši jako vloni. Známky na
kontejnery se už nevydávaly, k identifikaci sloužil čip.
Obecní policie ve Vestci (funguje od června 2013), která dosud pracovala ve
čtyřech obcích (Vestec, Dolní Břežany, Zlatníky - Hodkovice a Ohrobec), v dubnu
rozšířila svou působnost na dalších pět obcí ( Dobřejovice, Modletice, Popovičky,

Herink a Vrané n/ Vltavou). Policie má devět strážníků, kterým velí Zdeněk Vočka
a zabírá rádius kolem Prahy od dálnice po Vltavu.
Před necelými pěti lety 31. října 2011 Evropská komise schválila projekt
BIOCEV.
Dne 18. prosince 2015 proběhla ve Vestci oslava dokončení
stavebních prací. V novém ústavu by tak mělo pracovat 400 vědeckých pracovníků
a 200 studentů. K

realizaci se BIOCEV posunul před lety záměrem nového biotechnologického
ústavu. "Chtěli jsme interdisciplinární projekt financovaný ze Strukturálních
fondů. Akademie věd proto zakoupila strategické pozemky ve Vestci. Nyní tu sídlí
56 vědeckých skupin a pět výzkumných programů," sdělil Jiří Drahoš, předseda
Akademie věd, který se slavnostního uvedení do provozu zúčastnil.
16. 6. 2016 - Uvedení BIOCEVU do provozu. Při slavnostním aktu, jehož se
zúčastnil starosta obce Vestec Tibor Švec, jsme se mohli dále setkat s významnými
českými a i zahraničními osobnostmi, jakými byli místopředseda vlády pro vědu,
výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ministryně školství Kateřina Valachová,
hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, předseda Akademie věd ČR Jiří
Drahoš, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima nebo ředitel Ústavu molekulární
genetiky Václav Hořejší, ředitel BIOCEVU Pavel Martásek. Po slavnostním
zahájení následovaly prohlídky vybraných pracovišť centra BIOCEV.
Projekt BIOCEV byl schválen Evropskou komisí 31. 10. 2011. O rok později byla
spuštěna vlastní realizace. Slavnostní poklepání základního kamene se uskutečnilo
v říjnu 2013 a oficiální ukončení stavby připadlo na datum 18. prosince 2015.
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Rozkopané komunikace, omezení provozu
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. od poloviny dubna do konce června realizovaly
položení nového vysokonapěťového kabelu a vybudování nové trafostanice v ulici
Hodkovická. Stavba probíhala v několika etapách. Trasa vedla z křižovatky ulic U
Parku, Ve Stromkách x Okružní do ulice Vestecká a odtud dále na Vídeňskou
ulici. Práce si vyžádaly dočasné uzavření chodníku v ulici Vestecká. Pro
automobilovou dopravu byly zachovány oba jízdní pruhy, ale v zúženém profilu.
Autobusová zastávka Vestec, Obecní úřad byla dočasně přesunuta o cca 50 metrů.
Od 18. 5. do 2. 6. - přechodná úprava provozu na silnici II/603 Vídeňská ulice
z důvodu realizace stavby prodloužení vodovodu a kanalizace Jesenice –Šátalka.

V termínu 18.7. - 24. 7. probíhala oprava přečerpávací stanice splaškových vod
v ulici U Hřiště. Tento dlouhodobě problémový úsek splaškové kanalizace byl
osazen odpovídajícími, silnějšími, šnekovými čerpadly s drtiči, byla předělána
elektroinstalace s ovládáním a vrchní víko celé stanice bylo provedeno se třemi
vstupními šachtami. Oprava proběhla za plného provozu přečerpávací stanice.
Finálně byl upraven povrch komunikace
v asfaltu. Celkové náklady
technologií, mimo zemních prací, činily cca 360.000 Kč.
V polovině měsíce října proběhla v rámci 2. etapy sadových úprav v ulici U Parku
výsadba nových stromů a keřů.

3.11.- 4. 11. 23:30-01:30 – V nočních hodinách probíhala výměna šoupěte
hlavního přivaděče obce Vestec Úplná odstávka dodávky vody.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Obec Vestec provozuje Univerzitu 3. věku pro místní obyvatele se zastřešením
ČZU.
Zasedací místnost na OÚ výuce tentokrát nestačila, proto se
starosta obce Tibor Švec obrátil s žádostí, zda by Centrum BIOCEV, jakožto
společná entita Univerzity Karlovy a Akademie věd, nebyla rovněž ochotna zaštítit
a podílet se na U3V ve Vestci. Žádosti bylo vyhověno, a tak 4. 10. mohl
odstartovat další cyklus s 21 studenty (hlavně z Vestce), tentokrát v přednáškovém
sále Biocevu. Seniorům se tak kromě vzdělávání naskytla i příležitost seznámit se
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s Biocevem v reálu a kromě lekce U3V byly do programu zařazeny další zajímavé
přednášky vedené přednášejícími z Biocevu.
A tak v průběhu semestru kromě přednášky U3V byly do programu zařazeny
další zajímavé přednášky vedené přednášejícími z Biocevu.
Senátní volby
Krajské volby 4. 10. a 11. 10. 2016

Účast na krajských volbách ve Vestci byla 39,17% (přišlo 548 z 1399
oprávněných voličů). Volit přišlo o 15% více voličů než bývá průměrná účast.
Tyto volby proběhly během dvou víkendů. Zatímco první víkend byl ve Vestci
opět nad průměrem, co se týká účasti – Vestec 37,37 %, volební obvod Beroun –
35,4 %,
ČR - 33,54 %, tak o druhém víkendu účast v
celé ČR rapidně klesla (víc než o polovinu) a stalo se tak i Vestci. Uvedená čísla
jistě nutila k zamyšlení. Skoro by se dalo diskutovat nad smyslem druhého kola i
nad volbami do senátu vůbec.
Jiří Oberfalzer vyhrál celkově ve volebním obvodě Beroun a získal tak na dalších
šest let mandát senátora.

Na zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 21. 09. 2016, byly mimo jiné
vydány dvě vyhlášky, které se dotýkaly života v obci.
Noční klid
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu stanovuje výjimečné případy,
při nich je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví
zákon. Standardně je doba nočního klidu stanovena od 22. do 6. hodiny s
následujícími výjimkami: Noční klid je stanoven od 1. do 6. hodiny v
následujících případech:
v noci z 31. prosince na 1. ledna,
v době konání těchto tradičních slavností: Masopust, Pálení čarodějnic, Mariánské
posvícení,
v době konání Rozlučky s prázdninami konané poslední sobotu v měsíci srpnu,
v době konání Fotbalové zábavy konané v měsíci listopadu,
v době konání Hasičské zábavy konané v měsíci únoru,
v době konání Rozlučky s fotbalovou sezónou konané v měsíci červnu,
v době konání Májových slavností v měsíci květnu,
v době konání akce Vítání školního roku v měsíci září.
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Zábavná pyrotechnika
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o regulaci používání zábavné pyrotechniky na
veřejných prostranstvích zakazuje používání zábavné pyrotechniky na veřejných
prostranstvích v zastavěné části obce. Pro používání byla vyhrazena dvě místa.
Jednalo se o konec ulice
K Jahodárně a o cyklostezku navazující na ulici
Ve Stromkách. Silvestrovské ohňostroje zatíží ovzduší polétavým prachem a
dalším významným negativním rysem ohňostrojů je jejich hlučnost. Na hluk
negativně reagují hlavně starší lidé a zvířata. Vyděšená zvířata často utíkají,
případně opouštějí svá teritoria a úkryty. Na venku zaparkovaných vozidlech
zůstávaly nánosy. Při loňských novoročních oslavách došlo při použití zábavné
pyrotechniky ve Vestci k poškození tří domů. Hlavně vietnamští spoluobčané
velmi rádi provozují tuto zábavu.
Od 25.10 viselo na úřední desce Veřejné oznámení o pronájmu nemovitosti č. 2 ,
parc. 741/1. Jednalo se o Hospodu na Hřišti, která byla ve výlučném vlastnictví
obce.
Dne 21. 11. proběhlo na OÚ výběrové řízení na nového provozovatele. Kritériem
pro výběr byla nejvyšší nabídnutá cena. Radou obce Vestec byla stanovena

minimální cena - 200.000Kč. za roční pronájem. Výběrového řízení na restauraci
Na Hřišti se zúčastnili celkem čtyři zájemci. Z řízení vyšla jako nejlepší nabídka
společnosti Menkar, s. r. o.
s cenou 301.000 Kč ročně. Zmíněná
společnost provozuje několik let Hotel u Krbu na Vídeňské ulici. Od počátku roku
2017 byla provozovna Na Hřišti zavřená, probíhaly výměny podlahy.
Co se v roce 2016 nestihlo
Nepodařilo se ani tento rok dosáhnout veřejného projednání územního plánu,
jelikož nám územní plán „visel“ u pořizovatele, kterým je Odbor územního
plánování Města Černošice.
Ani na Průběžné ulici se nic nezměnilo. Je dosti frekventovaná, řidiči musí
kličkovat mezi výtluky, trhlinami a dalšími nerovnostmi.
Jelínkova zahrada – obec usilovala o získání Jelínkovy zahrady, aby mohl být tento
zanedbaný prostor zkultivován a mohl sloužit obyvatelům obce. Vlastník, kterým
jsou Lesy ČR, přislíbil, že po schválení nového územního plánu, kdy dojde ke
změně statutu lesa z hospodářského na městský, bude možné zahradu upravit.
Různé události
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TV uvedla večer 9. 2. ve zprávách, že policisté v pražské tržnici SAPA v Praze
odhalili prodej nelegálního masa. Vietnamský občan měl ve Vestci, v pronajatém
domě v ulici K dubu, sklad s několika tunami masa neznámého původu, kterým
zásoboval tržnici. Odhadem to prý byly až čtyři tuny zkaženého masa.
Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD)napsal dopis na Ministerstvo
dopravy,
ve kterém žádal o státní dotaci na vybudování tramvajové trati z
Prahy až do Jesenice u Prahy, Vestce a Dolních Břežan. Cílem je zlepšit dopravní
dostupnost Prahy pro obyvatele obcí, aby se snáze dostali na jih od Prahy.
Zajímavý nápad, možná jen cosi jako výkřik do tmy nebo předvolební upoutávka.
Oddavky u Vesteckého rybníka se staly oblíbenými. Např. 2. 7. si řekli své ”ano”
novomanželé Ondřej a Terezka. Za krásného, slunného počasí je oddával starosta
Tibor Švec v přítomnosti matrikářky z Průhonic.
Jiné zážitky a záznamy si na počátku srpna, v pracovním dni a za plného provozu
na frekventované Vídeňské silnici na Šátalce, zapsali do svého deníku členové
místní policie. Jejich veškerá pozornost úsilí bylo zaměřeno na chytání prasat,
která utekla chovateli
z nedaleké ulice. Ta se postarala o
nevšední podívanou. Všichni měli s jejich odchytáváním plné ruce práce. Za týden

se honička opakovala, ale to už nechtěla menší vietnamská prasátka tolik riskovat,
a tak pobíhala jen po Werichově ulici.
Dnes by nás ani nenapadlo, že kdysi mezi Zdiměřicemi a Hrnčíři nedaleko polí,
kde se říkalo Na Znamení - byla přikrčená mezi stromy rasovna. Pohodnice stála
za každou větší obcí. Úkolem rasa bylo sbírat, nakládat, odvážet, zakopávat,
spalovat a všelijak jinak zbavovat obec mršin zvířat. V případě nutnosti musel
zabíjet a odklízet toulavé psy, nemocný dobytek i zakopávat sebevrahy.
V současnosti se tato lokalita nachází v katastru obce Jesenice a zaregistrovali
jsme během prázdnin nové zastávky MHD. Stojí v blízkosti sportovně rekreačního
areálu ve Zdiměřicích. V sousedství tohoto zařízení by měl v budoucnu stát
poněkud kontroverzní Whitewater Park. Okolo nové zastávky se začala budovat
konečně betonová cesta, která by měla spojovat Zdiměřice s Prahou.
Dne 14. 9. od 20h. - v rámci volební kampaně. JUDr. Jana Holáska (nezávislého
kandidáta na senátora za volební obvod 16 - Berounsko a Praha), jsme vzhlédli
v letním kině na podiu za Vesteckým rybníkem český film ”Teorie tygra”.
Občanům byla nabídnuta bezplatná právní porada a vstup na představení byl
zdarma.
Po dlouhých letech se podařilo převést vlastnictví Vestecké ulice z kraje na obec.
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Získání ulic Nezvalova a Werichova – podařilo se získat do vlastnictví obce
pozemky a ulice Werichova a Nezvalova, ale je stále ještě mnoho problematických
ulic, u

kterých se toto nedaří. Např. ulice Javorová, Rovná, K Dubu, Luční, U Parku, části
ulic Na Suchých a Na Spojce nebo části ulice Průběžná, což i brzdí připravovanou
rekonstrukci.
Zimní čas 2016 odstartoval v neděli 30. října 2016, 3:00. V praxi to znamenalo, že
jsme posunovali hodinovou ručičku zpět z 3.00 na 2.00. Ve tři hodiny ráno se
zastavil čas hlavně pro železniční dopravu. Změny času způsobují komplikace v
noční dopravě, takže rostou i řady odpůrců časových změn.
24. 10. - Lochkovský tunel na dálničním okruhu kolem Prahy byl na více než čtyři
hodiny uzavřený kvůli rannímu požáru kamionu. Doprava byla svedena do
jednoho tubusu.
Dne 4. 11. byl tunel konečně oboustranně průjezdný.
Motoristé si oddechli.

1. 11. vešly do zkušebního provozu tolik diskutované elektronické pokladny
evidence tržeb. I. etapa se týkala hlavně hospod a restaurací, veřejných
stravovacích zařízení a hotelů.
Větší obchody musely mít během roku zavřeno o sedmi svátcích. Na Štědrý den
bylo otevřeno jen dopoledne. Návrh zákona podepsal v červenci prezident Miloš
Zeman. Nová pravidla na obchody poprvé dopadly na svátek 28.10. Většina
hypermarketů, obchodů, včetně vesteckého Alberta, byla tento den zavřená.
Listopad - U pomníku padlých byl položen velký věnec, nedaleko zastávky U
Klimešů probíhalo v poledním čase kácení stromu. U obecního úřadu probíhala
instalace vánočních žárovek na smrk. Proutění sněhuláci nahradili obrovské dýně,
které sloužily jako podzimní dekorace před Restaurací u Klimešů.
Na konci roku byla realizována výstavba stožáru Vodafone. Posílení signálu
Vodafone bylo zapotřebí. Mnozí uživatelé si stěžovali na špatný signál operátora
Vodafone. Obec poskytla prostor pro vybudování nové BTS v areálu technických
služeb. Pozemek o výměře 7x7 metrů byl pronajat za částku 50.000 Kč ročně.
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Telefonní budka na návsi, před Tradimexem, byla odmontována v roce 2015. Její
funkce nebyla efektivní. Operátor je zrušil, lidé o ni neměli zájem. Poslední zisk
pro O2 byl téměř nulový. Nicméně obec měla zájem si ponechat telefonní budku
jako raritu - připomínku minulosti. Nepodařilo se. Telefonní společnost byla
rychlejší, takže na původním místě na návsi dnes můžeme vnímat barevné
kontejnery na tříděný odpad, skryté za dřevěným hrazením. Je to přirozený proces,
protože stále víc lidí má mobilní telefon. Území je pokryto mobilním telefonním
signálem v dostatečné kvalitě.
Během roku probíhala na zahradě Františka Škorpy stavba provozní budovy pro
jejich firmu Nerez.

V ulici K rybníku, nedaleko od vodní plochy, vyrostly během roku dva patrové
domy. Majitelé jsou Jirákovi z Vestce. V místě, kde kdysi bydleli Špačkovi (č. 66),
jsme mohli sledovat po celý rok čilý stavební ruch. Na podzim už měly domy
svoje první obyvatele.
Naopak dům č. 75, v ulici K Jahodárně, hyzdí ulici. Nenahozená stavba je sice také
majetkem rodiny Jiráků. Čeká stále na obnovu, opravu a úklid. Kvůli exekučnímu
řízení objekt nelze rekonstruovat. Nachází se zoufalém stavu nicméně musíme si
počkat.

Technické služby Dolnobřežanska s. r. o. – TS
Jednatel: Václav Drahoš
Vedoucí divize: Údržba - Provoz – Zdeněk Cihlář
Vedoucí divize: Vodovody- Kanalizace: Milan Petrus
Vedoucí divize: Odpady a doprava: Pavel Kvítek
www.tsvestec,cz
Osoby zastupující společníky na Valné hromadě společnosti:
Obec Vestec - Tibor Švec
Obec Psáry - Milan Vácha
Obec Březová-Oleško – Ing. Petr Šilhánek
V roce 2015 došlo k založení obchodní společnosti Technické služby Vestec s. r.o.
z důvodu možnosti provozování činnosti pro další subjekty. Od 1. ledna 2016
převzaly TS správu vodovodů a kanalizací. Objemově se jednalo o dvacet milionů
korun ročně. Došlo také k organizačnímu rozdělení činností do jednotlivých divizí.
kronika 2016

Stránka 10

Společnost se rozrostla například o odvoz odpadu z obce Psáry a tento krok vedle
nejen k prodeji části podílů (13,5% podíl mají Psáry a 3,5% podíl BřezováOleško, ale i k novému názvu: Technické služby Dolnobřežanska s. r. o.
Důvodem změny názvu byla skutečnost, že obec byla součástí regionu
Dolnobřežansko, který zahrnoval celkem 11 obcí a jejich partnerský vztah byl
zohledněn právě i v logu nejen AS Dolnobřežansko, ale i v logu.
Vodovody a kanalizace – podařilo se zvýšit inkaso z nájemného pro obec z
původních 3,6 milionu Kč na aktuálních 4,3 milionu Kč, vyhledáváním poruch a
černých odběrů se snížily ztráty na vodě, na opravy zbyl 1 milion Kč a na obnovu
700.000 Kč, to vše při zachování cen, i kdy roste cena vody na vstupu. Také se
zainvestovalo do čerpacích stanic kanalizace, nově byla vyřešena takzvaná shybka
pod potokem mezi cyklostezkou a ČOV. Zrekonstruovala se ATS, která sloužila
nejen Vestci, ale i mnoha dalším obcím v blízkém
i vzdálenějším okolí. I
díky tomu bylo z celkové ceny rekonstrukce ve výši 3,6 milionu uhrazeno přes 90
% právě od dalších uživatelů.
Vážení odpadu (Ostatní jen sváží, my si vás vážíme) - Záměrem obce bylo díky
systému vážení odpadu zohlednit v poplatku množství vyváženého odpadu u
jednotlivých nádob. Tento záměr obce však nebyl realizován, protože příslušné
ministerstvo nebylo schopno za poslední dva roky prosadit možnost zvýhodnění
občanů, kteří produkují menší množství odpadu.
V roce 2016 se podařilo dostat do pronájmu celou halu v areálu AGRA Na
Průhoně.
Původně to byla jen část pro sběrný dvůr a

Technické služby. Kromě rozšíření prostor pro technické služby v areálu AGRA
zde nově našli zázemí záchranáři a hasiči a od září firemní školka Biocevu.

Školství
Mateřská škola Vestec – MŚ
Základní škola Campanus
Firemní školka Biocev
Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace
U Hřiště 576, www.msvestec.cz
252 50 Vestec
Zápis do MŠ Vestec - 25. 2. od 9.00. - 16.00
5.4. Den otevřených dveří
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MŠ Výsledky zápisu na školní rok 2016/2017
Ředitelka školy Mgr. Daniela Pořízková přijala a posoudila celkem 47 platně
podaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce
2016/2017. K 1. 9. 2016 měla školka 140 dětí (z toho 11 dětí s odkladem).
Školku opustilo 42 dětí.
Na základě těchto skutečností, podle platné právní úpravy a v souladu s Kritérii
pro přijímání rozhodla ředitelka školy o přijetí nových dětí. Přednostně byly přijaty
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ve smyslu § 34
odst. 4 školského zákona a všechny děti s datem narození do 31. 8. 2013 a
s trvalým pobytem v obci Vestec.
Školka má šest tříd, rozlišené barevně a pojmenované např. žlutá Sluníčko, modrá
Mráčci, dále Chobotničky, Delfínci a další.
Akce pro veřejnost: 1. 4. - Oslava 5. výročí MŠ, pozvánka na snídani mezi 7- 9h,
vynášení Mořeny a loučení se zimou, Den Země, Den rodin, loučení s předškoláky
a školním rokem. 20. 10. - Drakiáda - místo konání na louce u podia od 16h,
nakonec byla kvůli nepřízni počasí zrušena. 1.11. - uspávání rybníka a lampionový
průvod.

Ke kronice je přiložená výroční zpráva MŠ. Na 44 stranách podrobně
informuje o činnosti tohoto školního zařízení. Dostupná je i na webu obce a
mateřské školy.

Školní děti
Školní autobusy (spol. Arriva, DataAutotrans) byly určeny pro žáky 1., 2. a 3. tříd,
navštěvujících ZŠ Campanus. Starší žáci měli možnost využít linku 326, která od
loňského roku jezdila na prodloužené trase a zastavovala i na zastávce v blízkosti
školy. Zpět od školy jel autobus ze zastávky U Kunratického lesa v 16.35. Školní
linky autobusu nebyly provozovány o prázdninách.
Doprava do ZŠ Campanus
Pro1.-3. třídu zajišťoval dopravu autobus, který vyjížděl v 6.58 ze zastávky U
Parku a Nezvalova. Od října byl přidán na 7 hodinu ranní ještě jeden školní
autobus.
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Odpolední doprava ze školy byla zajištěna třemi spoji linky č. 326. Odjezdy
ze zastávky U Kunratického lesa byly v 14.14., 14.44. a 15.44 školním autobusem
a v 16.35. Tento autobus mohou využít žáci I. stupně 1-5. třídy a mohli jej využít i
žáci bez podepsané smlouvy.
Odpolední školní autobus se podařilo sjednat se společností ARRIVA, což vyšlo
o1.400 Kč na den levněji, protože byl v tomto čase autobus volný. V ranních
hodinách, a ve špičce jsou autobusy této společnosti plně vytížené, a proto bylo
nutné využívat služeb dopravců, kteří jimi disponují a za komerční cenu.
Firemní školka pro Biocev ”Ještěrka”, Na Průhoně 159
Školka Ještěrka zahájila svůj provoz 1. 9. 2016 a byla přizpůsobena pro 20 dětí ve
věku
od dvou do šesti let. Byla otevřena celoročně (kromě svátků) v
pondělí až pátek, vždy 7.30 – 17.30 hod. Toto malé školní zařízení našlo své
umístění v ulici Na Průhoně 159, budova A, vlevo, vchod z pravé strany budovy.
Ředitelkou byla Bc. Sandra Jirušková, Dis.
Děti byly v péči tří učitelek a hospodářských pracovníků.

K u l t u r a – aktivity Kulturní komise - KK
www.kulturavestec.cz
Kulturní dění ve Vestci má na starosti pracovní skupina – Kulturní komise která

zastřešuje akce pořádané obecním úřadem. Všechny akce byly technicky zajištěny
prostřednictvím Technických služeb obce Vestec s. r. o..
Předsedkyně: Anna Cajthamlová,
další členové: Radka Vávrová, Dana Zemanová, Kateřina Novotná

Vítání občánků: za rok 2015 - 26 dětí. Slavnostní vítání občánků, narozených od
1. 2. 2015 do 31. 1. 2016 se konalo v sobotu 16. 4. 2016 od 14 hodin. V případě
zájmu o účast se museli rodiče nahlásit do 5. 4. 2016 v podatelně OÚ nebo emailem. Podmínkou pro účast byl trvalý pobyt dítěte v obci.
6. 2. - Vestecký masopust - Na úvod se na zdejším hřišti uvedly Pražské
Mažoretky Pozadu nezůstala ani amatérská taneční skupina s originálním názvem
Hradecké panenky. Masopust zahájil starosta Tibor Švec předáním klíče od obce.
Ten putoval do rukou vesteckého Masopusta v podání Radima Matysíka, pro
kterého byla tato role premiérou. Ten starostu požádal o klíč a slíbil slušné chování
nejen své, ale i celého průvodu. Když se průvod vydal na cestu, bylo opravdu na co
se dívat. Ženich a nevěsta, medvěd, mnich, kardinál, kobyla, myslivec, bába s nůší,
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mušketýr, kurtizána, selky a další desítky masek. Na první zastávce čekal všechny
masky pořádný hromadný tanec za zvuků tónů kapely Těžká Pára, která následně
hrála u každého stavení jako poděkování za připravené pohoštění od vesteckých
občanů a k tomu každá paní domů dostala prvního posla jara – barevný petrklíč.
Ani zde se nevynechal typický motiv masopustních průvodů ve formě
symbolického zabití masky zvířete. Tentokrát se role medvěda ujal Dan Miler. Jen
pro zajímavost – medvěd musel být vycpán několika polštáři, aby byl patřičně
velký.
Za doprovodu kapely proběhla soutěž v pojídání koblih, která byla určena jak
dětem, tak i dospělým. Odměnou pro dospělého vítěze byla lahev rumu a pro děti
škraboška a diplom od vesteckého medvěda. Vítěz spořádal za minutu 3,5 koblihy.
Dospělým se ale určitě více líbila soutěž v pití piva na čas, která odrovnala
nejednoho jedince.
Nakonec i kritika. Řada účastníků maškarního odpoledne, lačnících po vepřové
pochoutce, si stěžovala, že po obchůzce průvodu vsí zbylo málo z vepřových hodů,
které se konaly na hřišti.
Velikonoční zdobení bylo v sobotu 19. 3. od 14 hodin spojené s nadílkou
tradičních velikonočních mazanců od firmy Staving, která sídlí v ulici U Strouhy.
Před budovou SCTJVV stály stolky s neobvyklou nabídkou. Vysvětlení poskytl
ředitel této developerské společnosti Milan Zetocha. Jednak představil projekt
společnosti Vestec Střed na stránkách Vesteckých listů. Rodinné domky byly již
rezervovány. A nebytové prostory o celkové ploše 350 m? Zároveň touto cestou
byli osloveni vestečtí občané, aby odpověděli na otázky
v anketě, která byla zveřejněna na webových stránkách obce. Měli vyjádřit svůj
názor, o jaké služby mají v daných prostorách Vestec Střed zájem. A právě
prvních 300 vesteckých občanů, kteří se ankety zúčastnili, byli odměněni malým
dárkem - velikonočním mazancem, které byly upečeny v Domově Laguna Psáry.
Tato aktivita měla tedy i charitativní charakter.
30. 4. - Pálení čarodějnic – za rybníkem

28. 5. – Dětský den s piráty – místo konání - u rybníka od 14- 18h.
Program: lezecká stěna, skluzavky, kouzelník, balonková show, malovávání
pískem, keramika, představení s cvičenými pejsky, dětské dílničky, bagr simulátor.
27. 8. Na Stojáka - live – zábavnou akci odstartovala Too Long Too Loud
od 16 hodin do 17.30 a pak následovalo vystoupení Na stojáka, které se rozjelo od
18 hodin. Kdo nás bavil? Arnošt Frauenberg, Daniel Čech, Vojta Záveský, Radek
Petráš. Od 20 – 24h - Disco Martin Hrdinka. Místo konání: areál za sportovištěm.
Vstupné 180Kč.
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Posvícení - probíhalo na několika místech Vestce. Začalo se ve sportovním už
dopoledne cyklohrátkami u podia za rybníkem. Ve Stromkách fírma Helfer
rozmístila atrakce, a v areálu AB Brejly byl Marek Ztracený od 10h a na hřišti
Cimbálová Muzika Veselica z Liberce, jejíž produkci si mnozí pochvalovali.
Vyhrávala zejména moravské lidové písně kořeněné slovenským čardášem. Na
stůl jsme si mohli objednat posvícenský oběd, pečenou kachnu za 125Kč.
Odpoledne probíhaly zábavné soutěže, perníčková dílnička, vyhodnocení
nejlepšího posvícenského koláče (11 soutěžících). Nemusel to být sladký koláč.
Do soutěže jsme mohli přinést i slaný výrobek, buchty, placky a jiné pečené
dobroty. Večer v 21h ohňostroj. Současně probíhala Výstava Retro Aleny
Dostálové v I. patře SCTJVV.
22. 10.- Dýňohraní – Pozvánka: Přijďte si v sobotu 22. října do areálu sportoviště
vydlabat svojí dýni. Proběhne Soutěž o nejhezčí dýni, tak jako minulý rok. Hlavní
cena: 3x vstupenka na rodinný muzikál Mauglí.
Materiál na zdobení byl zdarma. Pomůcky k vydlabávání (lžíci a nožík) si každý
přines. Pestrá mozaika barev s převažující oranžovou působila intenzivně na naše
vjemy a inspirovala k tvořivosti. Chuť podněcovaly zase zajímavé moučníky a
dýňová polévka. Sice bylo pod mrakem, takže se dlabalo více méně pod střechou
hospody Na Hřišti. Občas i poprchávalo. Mezitím fotbalová Viktoria hrála svůj
zápas ve Voticích, kde prohrála 1:3.
Konec roku byl tradičně spojen s rozsvícením vánočního stromu u OÚ, tentokrát
s živým betlémem. Vystoupení známé zpěvačky Moniky Absolonové přilákalo
mnoho lidí, kteří dorazili i z okolních obcí. Měli z čeho vybírat. Kromě pěveckého
vystoupení známé hvězdy šoubyznysu, zde měly svůj kulturní program děti
z mateřské školky. Nechyběla ani nabídka svařeného vína, vánočního pečiva a
trdelníku. Vánoční dekorace byla působivá.
Poslední akce roku kulturní komise: Betlémské světlo - tradiční předvánoční
setkání na hřišti za doprovodu vánočních koled, které zazpíval sbor Cancionetta
Praga Lukáše Jindřicha.

Videozáznamy z akcí KK, pořízené režisérem Václavem Vaněčkem, jsme mohli
vyhledat na internetovém serveru YouTube. (od roku 2015) a samozřejmě i na
webu obce.
Jiné kulturní akce pořádané ve Vestci:
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9. 9. - tak jako v minulých letech, se konal v Autosaloně Kačmáček koncert
skupiny
” Tři sestry”.
Pozornost a zmínku si zasluhují další organizace a spolky jako jsou: SCTJVV a TJ
Viktoria Vestec, RC Baráček, Klub seniorů, Péče o seniory – Klidný domov,
rybáři, Vestecký svaz chovatelů drobného zvířectva, Sdružení dobrovolných
hasičů, myslivci.
Sportovní centrum Tělovýchovné jednoty Viktoria Vestec – SCTJVV
Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z.s.
U hřiště 575
252 50 Vestec
IČ: 70831726
Ředitel příspěvkové organizace ing. Miroslav Vlasák, Správce: Jiří Zeman
Předseda TJ Viktoria Vestec Ing. Jiří Řízek
Předseda TJ Viktoria Vestec Ing. Jiří Řízek
Členové VV - Ing. Miroslav Kos, PaedDr. Ivan Voborník, Ing. Miroslav
Vlasák , Václav Drahoš
Ve sportovišti Vestec byly v roce 2016 provozovány tyto aktivity:
Fotbal muži A - Atletiko:
Trenér A týmu - Petr Vrabec
Asistent trenéra - Daniel Buchta
Fotbal muži B - Benfika:
Trenér B týmu - Jiří Miler

Fotbal muži Stará garda 40+ - Saint Germain: Václav Drahoš
Jiří Novotný - šéftrenér Akademie
Jiří Zeman - sekretář oddílu mládeže TJ Viktoria Vestec
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Trenéři Akademie:
Olga Zimmermannová
Petr Průša
Jan Šalát
Zdeněk Novotný
Luděk Pašek
Pavel Tůma
Asistenti trenérů:
Karel Roubíček
Stanislav Dlouhý
Michal Augustýn
Ivo Berdych
Jiří Chlouba
Fotbal muži – TJ Viktoria Vestec www.tjviktoriavestec.cz
Fotbal děti – TJ Viktoria Vestec – Fotbalová akademie Jiřího Novotného
Volejbal – provozován rekreačně v multifunkční hale
Nohejbal – provozován v multifunkční hale, oddíl TJ Viktoria Vestec – nohejbal
Předseda oddílu: Mirek Kos tel. 724 840 531
Pokladník oddílu: René Tůma
Člen oddílového výboru: Jirka Náhlík
Člen oddílového výboru: Michal Šilar
Stolní tenis – provozován ve Sportovním centru TJ Viktoria Vestec, oddíl TJ Viktoria
Vestec –
Ping-Pong
předseda oddílu a A mužstva: Jiří Řízek
Vedoucí B mužstva: Roman Ihl
Sekretář oddílu: Roman Ihl
Pokladník oddílu: Jiří Řízek

Tenis – provozován rekreačně v multifunkční hale
Sport Hotel Vestec

Aerobic, Zumba, Pilates, Kardio tanec, cvičení dětí – Sportovní centrum TJ
Viktoria Vestec
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Bowling – Motel U Krbu Autoturistika – Areál Agra http://www.adventurerent.cz/
Dětská hřiště – v naší obci se mohou naši
nejmenší vyřádit na několika dětských hřištích.
Rybaření – na rybníce Vesteckém, povolenky Podatelna OÚ, nebo v restauraci ve
Sportovním centru TJ Viktoria Vestec
Cyklistika – amatérské výlety do okolí soukromé, nebo s TJ Viktoria Vestec,
Kynologická organizace Vestec – organizováno v kynologickém areálu na
cyklostezce na Kunratice každou neděli 10:00.
Dobrovolní hasiči Vestec – prevence, osvěta, výchova mládeže http://www.sdhvestec.cz/
Rodinné centrum Baráček – aktivity pro celou
rodinu http://www.rcbaracek.cz ve Sportovním centru TJ Viktoria Vestec
Dětské taneční kurzy – provozovány ve cvičebním sálu SCTJVV fi. Hazard.
Od ledna se otevřelo veřejnosti Studio Dance Up - zdokonalovat v tanci se mohli i
dospělí, a to pod vedením Dana Kulfíře, který tancoval závodně v A taneční třídě,
tedy nejvyšší taneční třídě v ČR i na mezinárodní úrovni. První ukázkové lekce
byly pro všechny zdarma.
Jelikož mateřská školka Vestec fungovala prvních čtrnáct dnů v červenci, tak
příměstské tábory odstartovaly od 18.7. Přihlásilo se 120 dětí.
Sportoviště naproti vodárně – Původně na volných pozemcích naproti vodárně
mělo vzniknout nové sportoviště SK Slavia Praha. Začátkem loňského roku bylo
podepsáno memorandum mezi obcí a klubem, ale po změně ve vedení klubu došlo
k přehodnocení priorit a záměrů, takže tak fotbalová akademie nevznikla.
A jak začínali a končili sezónu naši fotbalisté?

26. 3. TJ Viktoria Vestec zvala fanoušky vestecké kopané na první jarní zápasy
mužů. Sezónu B tým mužů zahájil v sobotu 26. 3., a to od 15h s mužstvem z
Dolních Jirčan. Nedělním zápasem 27. 3. zahájil A tým mužů sezónu rovněž od
15h z mužstvem z Průhonic. V jarním kole si první místo zajistila Jawa Divišov se
62 body. Se 60 body skončila Viktorka Vestec na druhém místě. Jelikož jeden
z týmů z vyšší soutěže se odhlásil, mohl náš A tým
na podzim hrát ve vyšší
soutěži, v I. A třídě Středočeského kraje. B tým skončil na sedmém místě III. třídy,
skupiny A-Praha-západ. Včele tabulky se umístila Hvozdnice B.
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23. 7. - tak jako minulý rok, se konal fotbalový turnaj v Nespekách.

Ani na derby se sousedním městem Jesenicí se po dlouhých letech nezapomnělo.
Na přátelský zápas nás Viktorka srdečně zvala v sobotu 24. 9. v 16:30h.
V prvním podzimním zápase 1. A třídy se domácí Viktorka utkala s mužstvem
obce Všenory. Nebylo tajemstvím, že za Všenory před lety hostoval náš Jirka
Novotný, tak šlo o zajímavé, vyhecované utkání. B tým začal svou sezónu v neděli
28. 8. od 17:00 s mužstvem Okrouhla, a to také na domácím hřišti.
Podzimní částí sezóny 2016/2017 se fotbalisté „Áčka“ rozloučili s domácím
publikem nejdříve v sobotu 12. 11. vítězstvím nad prvním týmem tabulky TJ
Mongeo Podlesí (3:1).
Za týden, 19. 11. se odehrával poslední zápas venku,
kdy Viktorka podlehla na penalty
s TJ Sokol Klecany. V tento zatažený
a deštivý den ukončili fotbalisté podzimní fotbalovou soutěž.
A jak pro fotbalovou Vestec podzimní sezóna dopadla? Áčko skončilo sice na 11.
místě tabulky, ale od prvního týmu je oddělovalo jen 8 bodů a od středu tabulky
pouze pár bodů. A proto můžeme takové umístění hodnotit pozitivně. Béčko
Vestce poslední dva zápasy podzimní části prohrálo, v neděli 13. 11. s týmem
Jílové B - 1:7 a v sobotu 19. 11. na Radlíku - 4:2. Umístilo se na 12. místě tabulky
s hubeným náskokem dvou, resp. čtyř bodů před dvěma posledními týmy.
Valná hromada Viktoria Vestec se konala 28. 8.2016
Ke kronice je přiložená výroční zpráva a zápisy ze schůzí fotbalové Viktorie
Vestec. Informuje o činnosti této organizace. Dostupná je i na webu obce a
SCTJVV.

Stolní tenis
V sezóně 2015/2016 se podařilo oběma týmům našich stolních tenistů postoupit z
vyšší třídy. Navíc oba týmy skončily v tabulce na prvních místech, mužstvo A již
svoji skupinu dohrálo a skončilo první v OP II, tým B má před sebou sice ještě dva
zápasy, ale má
v OP III již takový náskok, že nemůže být předstižen.
Výsledek týmu A je především zásluhou kvalitních posil Petra Barcala a Mirka
Lachouta, kteří figurovali také na prvních dvou místech v úspěšnosti jednotlivců,
výsledek béčka je zásluhou kvalitního výkonu celého týmu, který hraje ve stejném
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složení jako v minulé sezóně. V další sezóně si tak tým A zahraje soutěž OP I a
tým B soutěž OP II.(zapsal ing. Jiří Řízek).
---------------------------------

26. 11. 20h - Kdo vydrží déle? Nemilosrdný rockový večer pro drsňáky alias zápas
Viktorie Vestec. Rockové peklo U Klimešů bude plavat v pivu a burácet v rytmu
coverů z celého světa. K tanci hrála kapela Too Long Too Loud a reprodukovaná
rocková hudba. Během večera prý proběhly i hudební soutěže. (Náš Region)
10. 12. – přátelské setkání nebo něco jako malá rozlučka, zabíjačka Pepy Javůrka
v Hospůdce na Hřišti. Předcházela té větší, která byla na Silvestra.

Rodinné centrum Baráček
Mgr.

Kateřina
Haladová,
www.rcbaracek.cz

Monika

Hálová,

info@rcbaracek.cz,

Toto zařízení jsme mohli najít v I. patře SCTJVV.
Nabízelo dětem a rodičům mnoho možností, jak aktivně trávit svůj volný čas.
Přiložená souhrnná zpráva o činnosti RC Baráček podrobně informuje o činnosti
zařízení, (napsala Mgr. Kateřina Haladová). Dostupná je i na webu RC Baráček.
Zatímco dopolední program RC byl zaměřen na aktivity pro maminky a děti
předškolkového věku, odpoledne se pořádaly kurzy pro děti školkové, v
podvečer pak probíhal 1x za 2 měsíce seminář s psychoterapeutkou, vhodný
pro rodiče i prarodiče.
A nejméně jednou za měsíc byly realizovány
větší akce pro širokou veřejnost jako např.:
19. 6. od 14h - Olympiáda RC Baráček za pomoci Viktorie Vestec, podpory OÚ,
seniorů a SDH. Na programu bylo 8. disciplín. Soutěže se podařilo ukončit včas,
protože kolem páté hodiny se přihnala bouřka s vydatným deštěm.
14.10. - burza – menší účast
21.5. a 12.11. - Restaurant Day se konal v zakryté hale SCTJVV. Oproti loňsku
jsme zaznamenali více nabídky a i více zájemců. Nabídka teplých jídel: guláš,
polévka, sladké cukrárenské výrobky, marmelády, farmářské produkty, ale i textil,
po domácku vyrobená mýdla.
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Rybáři

Vedoucí rybářské stráže: ing. Miroslav Kos - mirekkos@seznam.cz
Členové rybářské stráže: zaměstnanci Technických služeb Dolnobřežanska
Cena povolenek: stejná jako loni.
Rekapitulace za rok 2015 a 2016
V těchto letech se prodalo nejvíce povolenek za uplynulé čtyři roky.
Z důvodu vysokých teplot a nízkého stavu vodních hladin chovných rybníků byl
nákup rybí osádky dosti problematický. Ta byla realizována až v průběhu listopadu
2015. Též přírůstky ryb byly podprůměrné. Ostraha rybníka musela být v tomto
roce zpřísněna.
Rok 2015 byl nejsušší. Pokles vody, úbytek kyslíku se podařilo zvládnout čeřením
vodní hladiny. Na provzdušnění vodní hladiny pojízdnou stříkačkou měli zásluhu
místní hasiči a sportoviště Viktorie Vestec, které umožnilo připojení tlakového
čerpadla. Leknínům se na rybníce stále nedaří, kosatcům ano. Kvalita vody a
množství řas odpovídala teplému roku. Úhyn ryb nebyl zaznamenán. Sumec Tonda
přibral na váze. Odhadovaná váha se pohybuje kolem 18 -20 kg. To, že nám škodí,
je vidět na chycených rybách, jelikož mají poškozenou kůži, bez šupin. Po ulovení
se uvažuje, že bude převezen do jiného revíru.
Rybářská sezóna na rybníku „Vestecký“ již začala
výňatek z článku ve VL – 5. 2017, napsal Miroslav Kos

Zima 2016 - 2017 byla pro nás i ryby dost dlouhá a hlavně mrazivá. V průběhu
zimy jsme se snažili o časté prosekávání ledu z důvodu okysličení vody a možnosti
úniku bahenních plynů. Touto činností
Brigády na rybníku. Podzimní brigády 2016 se zúčastnili jak rybáři, tak i nerybáři.
Dorazili rodiče i s dětmi, nasbírali dva pytle odpadků. Byly prořezány suché a
poškozené větve stromů v okolí rybníka a opravena povalová lávka včetně úklidu
okolí. Dále byly vysazeny vodní rostliny, byla vyčištěna kaverna rybníka. Místní
obyvatelé mají okolí rybníka zájem, snaží se ho zvelebit výsadbou různých
zahradních rostlin.
V listopadu 2016 bylo do rybníka dosazeno 1200 Kg rybí osádky. Jednalo se o
kapra a amura, 500 kg kapr ca 3 až 4 kg, 300 kg 1,2 až 2 kg, amur 200 kg 3kg a
200 kg 1 kg až
1,5 kg. Ryb bylo dost. Štiky dorostly do takových
rozměrů, že likvidovaly násadu menšího kapra, a proto nebyla omezena lovná míra
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této ryby. Dále zlobil rybáře sumec albín „Tonda“. Pořád platí soutěž „Kdo sumce
uloví, obdrží poukaz na 1000 Kč na nákup nové povolenky“. Čas ukázal, že
nasazení této obludy nebyl dobrý nápad.

Během rybářské sezóny byla posílena ostraha rybníka. Právo kontroly lovících
mají též zaměstnanci TSDB. Byla dohodnuta častější kontrola Obecní policie
v okolí rybníka a parkoviště u rybníka a navázaná spolupráce s Městskou policií
s využitím přenosných záznamových zařízení (fotopastí). Rok od roku je lokalita
kolem rybníka a cyklostezek hojně navštěvována, takže je na místě požadavek
vymezit pravidla chování pro jejich návštěvníky i jejich pejsky, včetně sportovních
aktivit na vodě (např. provoz radiem řízených modelů).

S e n i o r - SVS
Péče o seniory, Pečovatelská firma Kvalitní podzim života
Spolek seniorů měl k 9. 12. 2016, kdy se konala Valná hromada u Klimešů, 45
členů. Podmínkou členství byl trvalý pobyt ve Vestci. Každý měsíc, kromě
prázdnin proběhla nějaká akce. Během roku senioři navštěvovali divadla, podnikali
menší výlety městskou hromadnou dopravou a jednodenní výlety sjednaným
autobusem. Zmíněný autobus posloužil
i k dopravě na divadelní představení
v Praze, o které byl zpravidla velký zájem. Žánr divadelních her se obměňoval,
aby si každý přišel na své. Členové spolku jezdili na plavání do bazénu Floret
v Průhonicích, četli dětem v Mateřské škole za hřištěm a pomáhali
RC Baráček při organizování Olympiády. V září uskutečnili týdenní pobyt
v Příchovicích (18. 9.- 25. 9.). Mimo spolek někteří byli úspěšní po sportovní
stránce, jiní navštěvovali Univerzitu třetího věku. Přiložená zpráva o činnosti
spolku má dvě (2) strany a souhrnně informuje o činnosti tohoto spolku.(zapsala
Mgr. Marta Belhačová – předsedkyně SVS. Pokladní byla Jitka Drahošová).
Dostupná je i na webu obce.
Setkání vesteckých starousedlíků
Myšlenka, setkat se s vesteckými přáteli, se zrodila v hlavě paní Heleny Drábkové,
rozené Tykalové již v roce 2012. Jmenovaná žije v Praze a obec Vestec, kde
strávila mládí, opustila před mnoha lety. Tento nápad byl již zrealizován v říjnu
2012, kdy pan František Šimeček pozval starousedlíky a sousedy na přátelské
posezení do své restaurace.
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V sobotu 11. 6. si sousedé shledání zopakovali. Nad fotografiemi zavzpomínali na
staré časy a u poháru zlatavého moku či šálku voňavé kávy strávili příjemné
odpoledne.

RETRO výstava 10. 9. – v době, kdy na hřišti hrála kapela a návštěvníci se veselili
na
vesteckém posvícení, probíhala v I. patře SCTJVV RETRO výstava.
Cvičební sál SCTJVV nám nabídl v sobotu 10. 9. odpoledne návrat do éry 50. až
90. let minulého století v Československu. Autorce RETRO výstavy - paní Aleně
Dostálové se podařilo shromáždit pomocí dalších příznivců a seniorů zajímavé
denní potřeby té doby. Do prostoru sálu instalovala hlavně takové předměty, které
sloužily hospodyňkám v kuchyni při vaření nebo pomůcky, které jim usnadňovaly
práci při praní a šití. Na stolech jsme mohli objevit stolní váhy, hodiny, budíky,
potřeby na zavařování strojky, mlýnky. Na stěně visely šaty na ramínkách, módní
v 60. a 70 letech. Jeden stůl byl vyhrazen předmětům, které jsme měli rozpoznat,
k čemu sloužily. Ne všechno se podařilo rozpoznat.

Sbor dobrovolných hasičů Vestec - SDH JSDH Vestec
Přiložená zpráva o činnosti má tři (3) strany a souhrnně informuje o činnosti tohoto
spolku. Zapsal ji Milan Petrus – velitel. Strojník Dan Miler o činnosti sboru
informoval na webových stránkách (www.sdh-vestec.cz.).
Pár výňatků ze záznamů na zmíněném webu.
Dne 14. 5. se hasiči zúčastnili soutěže v požárním sportu 13. a 14. okrsku, která se
konala ve Zlatníkách. Akce prý byla velmi vydařená a i přes malé trable se
zapojením béčka na mašinu se hasiči umístili 7. místě (z jedenácti sborů).
Dne 21. 4. 2016 provedli cvičení zásahu pomocí vody z povrchového zdroje.
Vestecký vodník: Jednalo se o neoficiální soutěž podle pravidel požárního
sportu. Účast potvrdili hasičská družstva z okolních obcí Cholupice, Osnice,
Zlatníky, Dolní Břežany.
I přes úmorné vedro (v poledním čase kolem +
36° C ve stínu) a odpolední déšť s bouřkou, si všichni den pěkně užili. Soutěžilo
osm mužstev, vestečtí se umístili na 6. místě. Vyhráli Zlatníky. Začínalo se od 10
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hodin soutěžemi dětských družstev. Od 13 hodin soutěžily ženy. Ještě než dorazila
bouřka v15 hodin, stihli svou soutěž muži. Pak už jen hudba, občerstvení.
Dne 10. 9. se zúčastnili oslav 135. Let SDH Zlatníky a tím spojeného memoriálu
J. Šubrta
a S. Procházky. Při požárním útoku doplnili družstvo z Průhonic
a společně jsme vybojovali 3. místo.
Hasiči měli malý zásah ještě před vánoci, a to 12. 12. kdy neznámá skupina
vandalů udělala nepořádek na hrázi u rybníka. Vysypali odpadkové koše a

kontejner na nápojové kartony hodili do rybníka, odkud jsme ho vytáhli a umístili
na své místo. Celou záležitost vyšetřovala obecni Policie Vestec.
Povinné revize kotlů Podle zákona 201/2012 Sb. musely proběhnout do 31. 12.
2016,
a to u všech kotlů na tuhá paliva ( těch je ve Vestci minimum)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 30. 4. 2016 byli dobrovolní hasiči vyzváni krajským operačním střediskem
k zásahu.
K místu události byly ale vyslány především jednotky profesionálních hasičů, a to
ze stanic Říčany, Jílové, Řevnice a dobrovolná jednotka SDH Dolní Jirčany.
V rámci mezikrajské pomoci byly vyslány také jednotky HZS hl. města Prahy, a to
ze stanic Modřany a Chodov.
Dva požáry rodinných domů během roku

Popis události: V sobotu 30. dubna šest minut po půl čtvrté odpoledne byl na linku
tísňového volání Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje nahlášen
požár pergoly a střechy rodinného domu v Luční ulici ve Vestci u Prahy,
(v blízkosti Jelínkovy zahrady). Provedeným průzkumem nebyla v domě nalezena
žádná osoba, hasiči z domu vynesli dvě propanbutanové láhve, které na zahradě
následně ochlazovaly. Úplná likvidace požáru byla velitelem ohlášena krátce po
půl šesté. Škoda byla za dva miliony, majitelé domu vietnamského původu
oznámili, že v prvním poschodí, které zcela vyhořelo, měli prý uloženou značnou
částku peněz.
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Další požár nastal 8. 6. - v Rákosové ulici. Informaci o požáru v řadové zástavbě v
obci Vestec v okrese Praha-západ přijalo centrum tísňového volání HZS
Středočeského kraje ve středu 8. června odpoledne v 14:21 hodin. Obrovský požár
proměnil jeden dům ve spáleniště a chybělo málo, aby popelem lehl i další barák.
Dvanáct jednotek hasičů ho dostávalo pod kontrolu několik hodin. Ušetřeno
nezůstalo ani auto, které parkovalo mezi nimi.
Poslední tragickou událost si můžeme připomenout v roce 2009, kdy pouhé dva
dny po Štědrém dnu, v Javorové ulici si oheň vyžádal dva lidské životy.
------------

Otočný simulátor a simulátor nárazu, Laserová střelnice, Záchranná
služba, Slaňovací techniky, Rentgen celní správy, Hasiči, Pátrací psi, Poříční
oddíl. Tolik z pestré nabídky Dne IZS, který se (již podruhé) konal 25. 6. u podia
za rybníkem. Během dne se mohli zájemci, v rámci prevence sociálně
patologických jevů, seznámit s prací policie ČR a činností ostatních záchranných
systémů.

Chovatelé drobného zvířectva
výňatek z VL - napsal ing. Otakar Janeba, předseda spolku chovatelů
Členská základna se neskládá jen z občanů Vestce, ale i ze širokého okolí - z Prahy
4, Jesenice, Jílového, Ohrobce, Psár, Průhonic, Zvole a Dolních Břežan.
21.
Naše činnost byla zaměřena hlavně na pořádání výstav v Dolních Břežanech a
následně v Libni. Protože zajištění výstaviště a také zázemí pro pořádání těchto
výstav bylo stále složitější, byli jsme nuceni s výstavami skončit.
Obdobné to bylo i s pořádáním Chovatelských plesů v Jesenici, které byly hojně
navštěvovány, a vždy jste se na ně mnozí těšili. Z důvodu stále se zvyšujících
nákladů pro nás plesy přestaly být finančně zajímavé.
Naše základní organizace chovatelů má v současné době 26 členů. Na úvod musím
konstatovat, že členská základna nám stárne, chybí nám noví, hlavně mladí,
členové.

I přes tuto skutečnost patříme mezi aktivní organizace v našem okrese. Proto, aby
se o chovatelích, z Vestce vědělo v blízkém okolí, propagujeme chov drobného
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zvířectva formou ukázek, které pořádáme pravidelně tři do roka. V letošním roce
se jednalo o výstavku u příležitosti historických traktorů v Libni dne 6. 5., dne 28.
5 v Agru Jesenice u příležitosti Farmářského dne a poslední se konala dne 7. 8. v
Dolních Jirčanech u příležitosti místních dožínek. Na těchto přehlídkách nás těší
hlavně zájem dětí o vystavená zvířata, která jsou v zastoupení cca 30 králíků, 40
holubů a 30 ks drůbeže. V této činnosti budeme pokračovat
i do
budoucna a rádi bychom se jednou prezentovali i „doma“ ve Vestci při některé
společenské akci. Se svými odchovy se ale hlavně chlubíme na výstavách, jak v
rámci okresu Praha – západ, v Čisovicích, Hostivici, Rudné, Libčicích nad
Vltavou, tak i na vzdálenějších jako v Mukařově, Komarově, Cítově, Strakonicích.
Vrcholem pro každého chovatele je účast na krajské a celostátní výstavě, které se
každoročně konají v lednu resp. listopadu v Lysé nad Labem. Úspěchy na
výstavách každého chovatele potěší a s radostí mohu konstatovat, že naši
členové si pravidelně odvádějí čestné, případně vítězné ceny.
V příštím
roce

(2017) se musíme hlavně zaměřit na okresní soutěže, například na výstavu
ve dnech 21.10 a 22. 10. v Hostivici.
Honební společnost Jesenice – Vestec
Společnost včele s honebním starostou Václavem Čumpelíkem z Kunratic
upozorňovala občany k větší opatrnosti ve dnech 5. 11., 19. 11., 26. 11., 3. 12.,
10.12., 17.12.
V tuto dobu byly uskutečněny hony nacházející se
v honitbě Vestec.
Podle mého laického pohledu mi ale připadá, že počet honebních dnů a počet
myslivců pomalu překonává počet zvěře v polích a honebním území.
Zemědělství, AGRO Jesenice, příroda, počasí a různé
Velké širé rodné lány, vlavé žito, květná luka, tak opěvoval básník J. V. Sládek
přírodu a českou krajinu. Dnes na našich polích roste víceméně hlavně kukuřice,
řepka olejka. Jinde pro změnu místo zeleně černý lesk solárních panelů pohlcuje
sluneční paprsky.
AGRO Jesenice a.s.
Hodkovice, Vestecká 2.
Roční výkony akciové společnosti jsou cca 500 mil. Kč (2016). Akciová
společnost sdružuje několik samostatných divizí (zaměstnává165 pracovníků). Ve
Vestci je to mrazírna
(ul. K Jahodárně), kovovýroba a PHM čerpací
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stanice (ul. Na Průhoně).
předsedou představenstva Ing. Josef Kubiš.

Od roku 1990 je

Z dopisu ing. Františka Němce z rostlinné výroby AGRO:
Na k. ú. Vestec pěstujeme v letošním roce vojtěšku 35 ha, žito 115 ha, kukuřici 18
ha, ječmen jarní 16 ha a pšenici na 50 ha. Musíme si však uvědomit, že některá
pole se prolínají ve dvou katastrech, takže je uveden popis, jak jsou podle katastru
evidovaná. Žito tento rok (2016) pěstujeme po delší době poprvé na přání mlýna,
kam ho budeme dodávat. Je na polích kolem Jahodárny. Pšenice byla zaseta na
poli nad Safinou, směrem k Hodkovicům.
AGRO společnost se rozrostla. Zemědělské družstvo vlastníků Dolní Břežany,
které vlastnilo areál v Libni, dnem 1.5 2016 zaniklo fúzí s Agrem. Komplex budov
Agra ve Vestci se také rozšířil. Přibyly další budovy a linky na zpracování
zeleniny. Mrazírny ve Vestci zpracovávaly v roce 2016 14 tis. tun zeleniny za rok.

Sice to prý byla příznivá čísla, nicméně rok o roku klesají ceny za výkup mléka (z
9.62Kč za litr, v roce 2014 na 6Kč/l, v roce 2016. zůstala na úrovni 6Kč,/l).
Víkend 5. 8. -7. 8. - obcí projíždělo více zemědělských strojů, což dávalo tušit, že
nastaly žně. V těchto a následujících dnech se rozběhly žně AGRA naplno.
Kombajny jsme mohli vidět za rybníkem a u Hrnčíř. Počasí do 9. 8. bylo pro
sklizeň příznivé. Teploty do +30° C, bez srážek. Poté nastal pokles teplot, 10.8,
chladněji, odpoledne po 15h vytrvalý déšť. Hned po sklizni byla pole pohnojena a
v polovině srpna již byly všechny plochy zorány, zvláčeny a posléze osety.
16. 9. - probíhala sklizeň proschlé kukuřice na polích u Hodkovic, nedaleko
Městského okruhu. Jen se prášilo, takže motoristé na městském okruhu stěží viděli.
Doprava
Prázdninový jízdní řád č. 326 měl méně spojů, autobus měl konečnou na Opatově.
Od září přibyla zastávka Na Znamení (k. ú. Jesenice)
Na podzim zveřejnilo vedení Středočeského kraje návrh, kdy hejtman Miloš Petera
(ČSSD) přišel s plánem zavést v návaznosti zprovozněním trasy D Metra do obcí
na jih od Prahy, tramvajové spojení. To nebylo už daleko od další, odvážnější
myšlenky, že by do Jesenice mohla být prodloužená trasa metra D. Původně se
počítalo s podzemkou do Písníce v roce 2022. Kraj by měl především ale řešit ji
dávno naplánované projekty, které jsou důležité pro celý region. Určitě by se
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ulevilo dopravě dokončením celého Pražského okruhu. Hodně ale závisí na výkupu
pozemků.
Provizorní zastávky Vídeňská, naproti Hypermarketu Albert – vzhledem k tomu,
že jedna strana zastávek je na soukromých pozemcích rakouské společnosti a
druhá na krajských, nepodařilo se v loňském roce zrealizovat výstavbu nových
zastávek. Zastávky jsou tak stále v provizoriu a po dohodě s nově vznikajícím
obchodním centrem v prostoru pod Hypermarket Albert by mělo dojít k výstavbě
během léta roku 2017.
Letní prázdniny: zmírněný provoz na ulicích, prázdninový jízdní řád, prázdnější
autobusy, snížený počet spojů. Sklizeň AGRA na konci srpna- na komunikacích se
objevily kombajny.
Vývoj cen pohonných hmot během roku
Jarní měsíce: Diesel 24.90Kč/l, Natural 95: 25,90 -27.90Kč/ l
Předprázdninové ceny: pod 30Kč: Diesel - 28.90Kč/l, Natural 29.80Kč/l
Listopad, začátek prosince: Diesel: 28.90Kč /l, Natural 29.90Kč/l.

V ČR jezdí na silnicích dvakrát více aut než v roce 1993.
Počasí
První pracovní den nového roku 4. 1. se přihlásil sněhovými srážkami. Během
dalšího týdne sníh pomalu mizel a v pondělí 11. 1. bylo zataženo, celý den deštivo,
teploty až kolem +3° C. Ke konci týdne trochu přimrzlo a na zemi zůstal lehký
poprašek sněhu. Od 18. 1. mrazivé noci a rána kolem -10° C- -13° C, přes den
slunečno. Mrazivý týden s minusovými teplotami trval až do soboty 23.1, kdy celý
den sněžilo. Na rybníce pevný led, technické služby odhrnuly sníh na zamrzlé
ploše.
Únor odstartoval v hodnotách plusových, kolem +10° C, nicméně zataženo,
deštivo až do 8.2., kdy večer dorazil avizovaný déšť se silným větrem. 17. 2.
dopoledne sněžilo, souvislá pokrývka, nicméně sníh byl mokrý a druhý den bylo
po něm.
29. 2. – ráno zataženo, slibované srážky
se objevily po obědě a k večeru sílily, takže večer byla bílá pokrývka souvislá,
20cm – 35 cm, ale hlavně hodně mokrá a těžká.
Velikonoce: sobota 26. 3. - kolem +10° C - +12° C, polojasno, 27.3. - o něco lépe,
k večeru zataženo, v 18h - krátký deštík. Přechod na letní čas.
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Celý duben poměrně chladný, s minimem srážek, jen na pár výjimečně slunečných
dnů. V poslední dekádě měsíce bylo řada dnů s ranními teplotami kolem nuly.
4. 5.- konečně, po delší odmlce opět slabě zapršelo.
Víkend - 20. a 21. 5. - kolem +30° C. V pondělí, v podvečer avizovaný déšť,
bouřky. Nejhůře na tom byli na Hořovicku (kroupy), které byly na hromadách
vidět ještě druhý den. V úterý 24. 5. - zataženo, odpoledne vydatný déšť a bouřka.
31. 5. odpoledne vydatný déšť a bouřka.
Medard (8. 6.) se prezentoval jako letní den, následující den se ochladilo. 16. 6.bouřky, déšť po delší pauze, ale i tropické teploty. Teploty koncem měsíce kolem
+20° C - +25° C, vesměs zataženo, s bouřkami. 25. 6.- tropické vedro, v poledne
+36° C ve stínu, kolem 15.30 - bouřka.

Od 7.7.- nástup teplot přesahujících +30° C, v pondělí, 11.7 dosáhly rekordu +37°
C ve stínu. Sucho.
Počasí do 9. 8. bylo příznivé pro sklizeň obilí. Teploty do +30° C, bez srážek. Od
10. 8.-chladněji, odpoledne po 15h vytrvalý déšť. Hned po sklizni byla pole
pohnojena a v polovině srpna již byly všechny plochy zorány a zvláčeny a posléze
osety
Srpen byl oproti červenci, srážkově chudý. Odborníci na meteorologii uváděli, že
tento rok měl pouze dva měsíce: únor a červenec, které v podstatě nabízely srážky.
Zářijová teplotní maxima: pondělí 12. 9. - +32° C. Byla to rekordní teplota,
naposled naměřená v roce 1911? Další teplotní maxima pokračovala až pátku 16.
9., kdy jsme ještě zaznamenali teplotu kolem +30°C 16. 9. - očekávané polostínové
zatmění Měsíce. Před 21h se nám však nepodařilo ho spatřit, jelikož se dostavil v
tu dobu avizovaný a dlouho očekávaný déšť a bouřky.
Víkend od 1. 10. k večeru deštivý. Zatímco na druhém konci světa, hlavně
v oblasti Karibiku (největší škody způsobil na Haiti), řádil hurikán Mathew, u nás
bylo celý týden až do 6. 10. deštivo, přeháňky, na horách, hlavně v Jeseníkách a
Beskydech byl nahlášen první sníh (až 30cm). Nicméně, v druhé dekádě října –
houbaři hlásí: rostou houby, a to všude, v lese, na polích v parcích na zahradách jedlé i nejedlé. Ve dnech 18.10 a 19.10. – deštivější počasí, obyvatelé západní části
obce si naříkali na zápach. AGRO, hnojilo pole močůvkou. 31. 10. a 1.11.- asi
poslední dva slunečné dny, kdy teploty přes den dosáhly až +15° C. Ale rána už
kolem nuly. Poslední den, kdy jsme směli jet na letních pneumatikách.
11. 11. - sv. Martin na bílém koni nepřijel, jedině tak na horách. Den zatažený,
poprchávalo. Ranní teploty mírně nad nulou, přes den max. +9° C.
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13. 11. a 14. 11. - ráno -5° C. První výraznější ranní mrazík. Přes den chladněji,
ale i slunečno.
14.11. - člověk je spjat s přírodou a dokáže i během denního shonu se zájmem
sledovat pozoruhodný astronomický jev - úplněk Měsíce. Tentokrát byl Měsíc o
13% větší a 14% jasnější. Po úplňku končila éra mrazivých dnů.
19. 11. – sobota, celý den pršelo. 20. 11. už slunečno a jasněji, teploty kolen +8° C
- +10° C. Konec listopadu a začátkem prosince: Mrazivá rána kolem -5° C,
jinovatka a námraza na stromech. 4. 12. - večer velká mlha.
10.12. - Středočeská policie vyzvala v neděli dopoledne opětovně řidiče, aby
zbytečně nikam nevyjížděli, pokud to není nezbytně nutné. Ochránci zákona tak
reagovali na aktuální nebezpečí na silnicích, které představovala především zrádná
ledovka.
11. 12. - teploty do +10° C. Zataženo, větrno.
Bílých vánoc jsme se tento rok opět nedočkali.
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